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Varannan minut
diagnostiseras ett
barn med cancer
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HJÄLP PÅ HJUL
Att få beskedet att ditt barn
har cancer är ofattbart.
Det förändrar livet och är
skrämmande. Och tyvärr
ökar förekomsten av
barncancer.
I Bosnien och Hercegovina
finns bara ett sjukhus som
erbjuder behandling av barncancer och det hade inget
uppföljningsprogram. Eftersom 75 procent av barnen har
komplikationer efter sin behandling var detta ett allvarligt
problem.

Barncancer

Lions medlemmar, i samarbete med en lokal ideell
organisation, utformade en plan att tillhandahålla
kostnadsfri vård till barn i
hela landet tack vare ett
mobilt uppföljningsprogram.
Tack vare ett matchande
anslag på USD 37 000 från
Lions Clubs International
Foundation (LCIF) kunde medlemmarna köpa ett fordon
som var utrustat med medicinsk utrustning som behövs
vid uppföljningsvård. Nu kan upp till 200 barn per år
som tillfrisknar efter cancerbehandling, samt deras
familjer, erhålla angelägen vård och stöd från en läkare,
sjuksköterska, psykolog, socialarbetare och lärare, vilka
reser till patienternas hem för att leverera vård och hopp.

”Vi bringar
leenden till
barnen.”

”Jag är mycket glad över att sitta i vår minibuss med
vetskapen att vi bringar leenden till barnen”, sade Nejra
Musich, som överlevde barncancer och nu är rådgivare.
”Vi är glada över att leva och kunna se detta hända.”

lcif.org

En berättelse om motgångar och drömmar
Inget barn förtjänar cancer. Trots det är lymfom, leukemi och andra sjukdomar vanliga bland barn samt är en
konkret realitet för många ungdomar i Europa och deras respektive familjer. Det finns både sorg och hopp.

90 %

andel botade
bland patienter med
Burkitts lymfom i länder
med höga inkomster3

Förekomst av cancer
per miljoner barn
- Leukemi 49,1
- Lymfom 16,3
- Tumörer i centrala
nervsystemet 36,62

Kostnad per patient/
Kostnad per fall
Medicinska och ej medicinska:
>~EUR 180 000
Minskad produktivitet:
>~EUR 933 0004

DET ÄR I EUROPA. GLOBALT SER BARNCANCER UT SÅ HÄR:

57 % av barncancerfallen
blir inte diagnostiserade i
vissa delar av världen5

ÖVERLEVNAD I 
BARNCANCER

≥80

industriländer

≤20
mindre
utvecklade
länder6



Cancer är den största orsaken
till dödsfall bland barn
300 000 nya fall varje år i åldern
0-19 år7

LCIF OCH LIONS

Finansierar
hjälpinsatser,
levererar lösningar
Global förekomst av barncancer är
vanligare än man tidigare har trott8.
LCIF har finansierat globala humanitära
insatser sedan 1968. Stiftelsen finns
där och är en del av lösningen.

ANSLAG TILL
BARNCANCER
stödjer projekt som lindrar
bördan för familjer
USD 10 000 USD 150 000

lcif.org/childhoodcancer

MATCHANDE
ANSLAG
finansierar byggnation
och kostnader för
utrustning

ANSLAG TILL DISTRIKT
OCH KLUBBAR SOM
PÅVERKAR SAMHÄLLET
kan sökas till lokala
projekt i distrikt och klubbar
ANSLAGSBELOPP
VARIERAR

USD 10 000 USD 100 000

Källor/Noteringar: 1St. Baldrick’s Foundation; 2,3Cancer Atlas; 4ExPO-r-Net; 5The Lancet; 6Förenta Nationerna;
7
Världshälsoorganisationen; 8Amerikanska barncancerorganisationen; Anslagsbelopp kan ändras.

LCIF är den anslagsbeviljande delen av organisationen som stärker Lions hjälpinsatser i samhällen runtom i världen. En majoritet av de donationer
LCIF erhåller kommer från Lions medlemmar. 100 procent av varje donation stödjer Lions hjälpinsatser genom LCIF:s anslag och program.
Barncancer är bara ett av de hjälpområden som får stöd av LCIF och Kampanj 100: LCIF stärker hjälpinsatser. Med finansiellt stöd från Lions
medlemmar och klubbar runtom i världen stärker Kampanj 100 medlemmarnas hjälpinsatser inom områdena syn, ungdom, katastrofhjälp och
humanitära insatser, såsom att bekämpa den globala epidemin diabetes, samt gör viktiga framsteg i de utökade områdena barncancer,
hungersnöd och miljön.
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STÖD ERA HJÄLPINSATSER
GENOM ATT STÖDJA ER
STIFTELSE
lionsclubs.org/sv/donate

